
TECSUN  PL-660
 popis ovládacích prvků -

1. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
2. Tlačítko pro nastavení času
3. Nastavení alarmu A
4. Nastavení alarmu B
5. Teleskopická anténa
6. Podsvícení / Snooze / Ladící krok
7. VF / VM / SCAN
8. Stránkování
9. Tlačítko pro letecké pásmo
10. Tlačítko pro SSB
11. Tlačítko SYNC
12. Tlačítko výběru FM. ST a AM BW
13. FM / AM (MW, LW) / SW band a ATS tlačítko
14. Tlačítko pro potvrzení nebo smazání
15. Tlačítko pro zamknutí ovládacích prvků
16. Tlačítko paměti a baterie
17. Otvor pro poutko
18. FM / SW anténní konektor
19. Přepínač citlivosti přijímače
20. Nastavení středů a basů
21. Konektor pro sluchátka
22. Napájecí konektor
23. Kovový stojánek
24. Ladění
25. SSB BFO
26. Regulace hlasitosti
27. Tlačítko RESET

Displej:
1. Indikátor stavu baterie
2. Indikátor síly signálu (S-Metr)
3. Numerický indikátor
4. Indikátor zapnutého budíku
5. Časovač budíku A nebo B
6. Indikátor nabíjení
7. Numerický indikátor
8. Indikátor vlnové délky
9. Zobrazení údajů o kanálech uložených v paměti
10. Indikátor zapnutých alarmů A a B
11. Indikátor zámku ovládacích prvků
12. Detekce synchronizace pásem
13. Indikátor SSB (LSB a USB)
14. Indikátor rychlosti ladění
15. Indikátor šířky pásma AM
16. Indikátor vybraného vlnového pásma
17. Indikátor FM stereo
18. Indikátor leteckého pásma
19. Indikátor nabíjecích Ni-MH baterií 



Naladění stanic:
1. Manuálně – stiskněte tlačítko (VF/FM) pro přepnutí do frekvenčího módu (frekvence na 

displeji poblikává), poté otáčejte voličem TUNING pro výběr požadované frekvence.
2. Automatické procházení stanic – stiskněte tlačítko (VF/FM) s krátce blikající frekvencí na 

displeji pro přepnutí do frekvenčního módu. Stiskněte držte stisknuté tlačítko (VF/FM) pro 
scanování stanic, na každé stanici se scanování na 5s zastaví. Pro vypnutí automatického 
procházení otočte voličem TUNING nebo stiskněte (VF/FM) pro potvrzení požadované 
stanice.

3. Přímé zadávání z klávesnice – Stiskněte tlačítko (VF/FM) s blikající frekvencí na displeji 
pro přepnutí do frekvenčního módu. Na numerické klávesnici zadejte požadovanou 
frekvenci (desetinnou čárku nezadávejte).

Ukládání naladěných stanic:
1. Manuální ukládání – Stiskněte tlačítko FM, MW/LW nebo SW pro výběr pásma, poté 

nalaďte požadovanou frekvenci. Stiskněte tlačítko MEMORY se svítící možností paměťové 
adresy. Otočte voličem TUNING pro výběr paměťové adresy. Stiskněte tlačítko MEMORY 
pro uložení nebo vyčkejte 3 sekundy.

2.  Poloautomatické ukládání – Během automatického ladění stiskněte tlačítko MEMORY.
3. ATS (Automatické ukládání):

FM: Zcela vysuňte teleskopickou anténu a stiskměte tlačítko FM pro výběr bandu 
FM.

MW/LW: Stiskněte tlačítko AM pro výběr bandu MW/LW. Stiskněte a držte 
stisknuté tlačítko AM pro ATS MW nebo LW.

SW: Zcela vytahněte teleskopickou anténua stsikněte SW (tlačítka se šipkama) pro 
výběr bandu SW.

Smazání paměti:
1. Manuální smazání jednoho kanálu – otočným voličem TUNING vyberte paměť, kterou 

chcete smazat, stiskněte a držte stisknuté tlačítko DELETE (na displeji se objeví „del“), poté 
stiskněte tlačítko DELETE pro odstranění nechtěné paměťové adresy.

2. Poloautomatické mazání – Stiskněte a držte stisknuté tlačítko VF/VM pro automatické 
prohledávání stanic, poté můžete stisknout tlačítko DELETE pro vymazání nechtěné stanice.

3. Smazání všech pamětí na stránce – Stiskněte a držte stisknuté tlačítko DELETE na 3 
sekundy a dejte pozor na Paměťovou adresu a blikající nápis „del“ následován Paměťovou 
stránkou a blikajícím nápisem „del“ v horním pravém rohu displeje. Stiskněte tlačítko 
DELETE pro vymazání všech kanálů na vybrané stránce.

Funkce SLEEP: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko POWER s blikajícím symbolem „sleep“ na 
displeji. Otočným voličem TUNING okamžitě poté vyberte požadovaný čas (1 až 120 minut nebo 
vyberte možnmost „on“).

Nastavení hodin: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko TIME, na displeji začnou blikat hodiny a poté 
můžete otočným voličem nastavit požadovaný čas. Opětovným stiskem tlačítka TIME přepnete na 
nastavení minut, otočným voličem můžete nastavit minuty a pro potvrzení stiskněte tlačítko TIME.

Nastavení alarmu: Zapněte přijímač a nalaďte ho na vaši oblíbenou stanici a nastavte požadovanou 
hlasitost. Tato nastavení budou použita při alarmu. Stiskněte tlačítko MEMORY a hned poté 
stiskněte tlačítko TIMER A nebo TIMER B (na displeji bude blikat ikona).

Nastavení ladícího kroku: stiskněte a držte stisknuté tlačítko STEP pro pomalé/rychlé ladění se 
zapnutým rádiem. Rychlé/pomalé (FAST/SLOW) ladění je zobrazeno na displeji pod každým 
pásmem.



FM stereo: Během poslouchání FM stereo stanic stiskněte a držte stisknuté tlačítko FM ST.  Pro 
aktivaci stereo poslechu. Pokud je přijímaný signál příliš slabý, doporučujeme funkci stereo 
vypnout. Zapnutá funkce stereo je indikována ikonou s dvěma reproduktory.

AM BW (Bandwidth): Stiskněte tlačítko AM BW pro výběr pásma MW, LW, SW nebo SSB.

Tone: přepínačem TONE máte na výběr TREBLE nebo BASS.

ANT Gain: přepněte přepínač ANT. GAIN do pozice DX pro normální poslech. Pro poslech 
slabších signálů nebo pro redukci ruchů v pozadí přepněte přepínač do polohy NORMAL nebo 
LOCAL.

KEY LOCK: delším stiskem aktivujete/deaktivujete zámek ovládacích prvků.

Technické parametry:

Frekvenční rozsah.............. FM 76-108 MHz, 87-108 MHz, 
MW 522-1620 MHz, 520-1710 MHz
LW: 100-519 kHz
SW: 1711-29999 kHz
AIR: 118-137 MHz

Počet pamětí: 800
Napájení: baterie UM3 nebo 4xAA, externí adaptér: DC 6V
Rozměry jednotky: 187 x 114 x 33 mm
Hmotnost: 470 g (bez baterií)


